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Mandat 
Mandatet er gitt av prosjektleder Odd Søreide 28.9.2016: 

«Bestilling av faglige innspill fra traumekomiteen ved Kristian Bartnes dato: 28.09.16 

Traumeorganisering UNN Narvik  

Stortinget behandlet Nasjonal helse- og sykehusplan 17. mars i år. Etter påfølgende foretaksmøte og 

styrebehandling, utarbeidet Helse Nord et mandat for oppfølging.  

Oppdraget UNN HF har fått fra Helse Nord RHF er å utrede innhold og organisering av kirurgisk 

akuttberedskap og traumeberedskap, fødetilbud og elektiv kirurgi, og utrede løsninger for framtidig 

akuttberedskap. Se prosjektmandat fra Helse Nord av 05.07.2016 i linken under: 

https://unn.no/om-oss/nasjonal-helse-og-sykehusplan 

Arbeidet er organisert med en prosjektgruppe oppnevnt av adm. dir. Prosjektgruppen har behov for 

faglige innspill på området traumeorganisering UNN Narvik som faglige premisser til 

prosjektgruppen. Leveransen skal bygge på nasjonale føringer og regionale vedtak og planer. Det er 

tilstrekkelig med korte fakta-notat, tall, kart og tabeller (ikke lange utredninger med andre ord). I stor 

grad vil leveransen kunne basere seg på å hente utdrag fra foreliggende rapporter og tidligere 

utredninger. 

 Beskriv kort hovedtrekkene i det nasjonale traumesystemet med evt regionale og lokale 

tilpasninger. 

 Beskrive traumeomsorgen/traumesystemet i UNN og foreta en kvalitativ vurdering av 

traumesystemet ved UNN Narvik, f.eks. basert på kriterier brukt i Norge1. 

o Beskrive (som kopi av gjeldende dokumenter) gjeldende traumeprosedyrer ved UNN 

Narvik. 

 Tallfest/sannsynliggjør omfanget av alvorlige traumer2 akutt innlagt ved UNN Narvik ved bruk 

av eksisterende data, evt list opp diagnoser (indeks-diagnoser3) og prosedyrekoder (indeks-

prosedyrer4) som kan brukes for søk i administrative databaser. 

o Gi oppsummerende data fra det nasjonale traumeregisteret for pasienter behandlet 

ved UNN Narvik og UNN Harstad. 

 Drøfte og definere begrepet stabiliseringskompetanse (må samordnes med kirurgisk 

fagmiljø). 

Vi oppfordrer til involvering av relevante fagperson(er) fra Traumekomiteen, regional 

traumekoordinator og UNN Narvik.  

Frist: 1. November 2016» 

Fristen ble senere forskjøvet til 15/11. 

  

                                                           
1 Se T. Dehli et al. Implementation of a trauma system in Norway: a national survey. Acta Anaestesiologica 
Scandinavica 2015;59:384-391. 
2 Bruk internasjonale definisjoner. 
3 f.eks. S36 Skader på organer i bukhulen. 
4 f.eks. GAB00 Nødtorakotomi. 

https://unn.no/om-oss/nasjonal-helse-og-sykehusplan
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Arbeidsform 
Oppgavefordeling og framdriftsplan: 

 Beskrive hovedtrekkene i det nasjonale traumesystemet med evt. regionale og lokale 

tilpasninger: Traumekomiteens leder innen 3/11, sendes til høring blant alle adressater med 

frist 7/11 

 Beskrive traumesystemet i UNN Harstad: Klinikksjef Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken 

eller den han utpeker. Oversendes Traumekomiteens leder innen 1/11 

 Beskrive traumesystemet i UNN Narvik: Klinikksjef Operasjons- og intensivklinikken eller den 

hun utpeker. Oversendes Traumekomiteens leder innen 1/11 

 Beskrive (som kopi av gjeldende dokumenter) gjeldende traumeprosedyrer ved UNN Narvik: 

Klinikksjef Operasjons- og intensivklinikken eller den hun utpeker. Oversendes 

Traumekomiteens leder innen 1/11 

 Framskaffe oversikt over diagnoser, Injury Severity Score (ISS) og kirurgiske inngrep på alle 

pasienter i traumeregisteret i UNN Narvik innlagt i perioden 1.6.2015-1.6.2016: Klinikksjef 

Operasjons- og intensivklinikken innen 1/11 

 Framskaffe oversikt over diagnoser, ISS og kirurgiske inngrep på alle pasienter i 

traumeregisteret i UNN Harstad5 innlagt i perioden 1.6.2015-1.6.2016: Klinikksjef Kirurgi, 

kreft og kvinnehelse-klinikken innen 1/11 

 Framskaffe oversikt over diagnoser, ISS og kirurgiske inngrep på alle pasienter i 

traumeregisteret i UNN Tromsø som er overført fra enten UNN Narvik eller UNN Harstad i 

perioden1.6.2015-1.6.2016: Avdelingsleder Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling/lokal 

traumeregistrar UNN Tromsø innen 1/11 

 Beskrive traumesystemet i UNN inkl kvalitativ vurdering av traumesystemet i UNN Narvik: 

Traumekomiteens leder innen 3/11, deretter til høring blant alle adressater med frist 7/11 

 Foreslå svar på bestillinga «Drøfte og definere begrepet stabiliseringskompetanse»: 

Klinikksjef Kirurgi, kreft og kvinnehelse-klinikken, klinikksjef Hjerte- og lungeklinikken og 

avdelingsleder Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling, innen 7/11 

 Sikre at alle aktuelle fagmiljø involveres tilstrekkelig i utredningen: Klinikksjefene i 

Akuttmedisinsk klinikk, Diagnostisk klinikk, Medisinsk klinikk, Nevro-, ortopedi- og 

rehabiliteringsklinikken, Operasjons- og intensivklinikken (Operasjons- og intensivklinikken) 

og Hjerte- og lungeklinikken 

 Ferdigstilling og oversending av rapporten til oppdragsgiver: Traumekomiteens leder, innen 

15/11 

 

Utkast ble sendt Traumekomiteen UNN Tromsø, regional traumekoordinator og til de nevnte 

klinikksjefene 16/11 og ferdigstilt på bakgrunn av mottatte innspill. 

Dokumenter er arkivert i ePhorte sak nr. 2016/5208. 

 

 

Kristian Bartnes 

UNN HF 21.11.2016 

                                                           
5 Oppdragsgiver opplyste underveis i arbeidet at data fra UNN Harstad ikke var obligatorisk 
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Hovedtrekkene i det nasjonale traumesystemet 
Det nasjonale traumesystemet vedtatt i 2007 legges til grunn6. Dette er under revisjon, og endringer 

ventes med det første. 

UNN Narvik og UNN Tromsø faller henholdsvis i kategoriene akuttsykehus og traumesenter: 

Akuttsykehus 
Akuttsykehus kan ferdigbehandle traumepasienter i den grad stedlig kompetanse tillater. I tillegg til 

kompetanse til å utføre nødkirurgiske prosedyrer stilles følgende krav til sykehus som skal motta 

alvorlig skadde pasienter: 

 Fast definert traumeteam med kriterier for aktivering 

 Aktiveringstid for traumeteam, akuttrom, operasjonsstue og røntgenundersøkelse av thorax 

på mindre enn 15 minutter 

 Kriterier for prioritering og overføring av pasient til høyere behandlingsnivå 

 Oppdaterte prosedyrer (traumemanual) 

 Tilpasset registreringsskjema/bruk av sjekkliste 

 Traumeregistrering og gjennomgang av behandlede pasienter 

 Etablert, regelmessig tverrfaglig trening 

 Oppfylt krav til kompetanse for medlemmer av traumeteamet 

Ved alle sykehus som tar imot skadde skal man til enhver tid som et minimum kunne avlaste 

pneumothorax og utføre blodstillende nødkirurgi i buken og bekkenet med pakking. Man skal kunne 

gjøre thorakotomi med avlasting av hjertetamponade, sutur av enkle stikkskader i hjertet, sutur av 

enkle lungeskader og primærstabilisere ekstremitetsfrakturer (ekstern fiksasjon). Osteosynteser 

utføres avhengig av tilgjengelig ortopedisk ekspertise. Respiratorbehandling skal være tilgjengelig 

innen kort tid. Alle sykehus som behandler traumepasienter skal ha dedikert personell/helst 

tverrfaglig traumekomité for kvalitetssikring av behandlingen, regelmessig holde komplikasjonsmøter 

og systematisk registrere traumepasientene. 

Kompetanse: 

 Teamleder og anestesilege: Skal ha kurs i akutt håndtering av alvorlig skadde pasienter (ATLS7 

eller tilsvarende) 

 Annet personell i traumeteamet bør ha deltatt på relevant kurs i akutt håndtering av alvorlig 

skadde pasienter (TNCC8 eller tilsvarende) 

 Sykehuset skal ha kontinuerlig vaktberedskap for livreddende kirurgi (teamleder eller evt. 

bakvakt kirurg skal ha godkjent kurs i nødkirurgiske prosedyrer). Denne type trening bør 

gjentas hvert 3.-5.år for kirurger i vakt 

 Operasjonspersonell: Kunnskap om metoder for nødkirurgiske prosedyrer 

 Sykehuset skal regelmessig tilby teamtrening i mottak av alvorlig skadet pasient. 

Nøkkelpersonell skal ha gjennomgått slik trening innen 3 mnd. etter tiltredelse 

                                                           
6 Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – Traumesystem. Rapport fra arbeidsgruppe 
nedsatt av de regionale helseforetakene 9.10.2007 
7 Advanced Trauma Life Support 
8 Trauma Nursing Core Course 
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Traumesentrene 
Traumesentrene har systemansvaret for akuttsykehusene i sin region og behandler pasienter med 

skader som akuttsykehusene i regionen ikke selv har kapasitet eller kompetanse til å behandle. Disse 

sykehusene skal kunne utføre alle typer kirurgisk behandling bortsett fra behandling som hører inn 

under landsfunksjoner. I tillegg til akuttsykehusfunksjonene nevnt ovenfor skal traumesentrene tilby 

følgende diagnostikk og behandling på døgnbasis: 

Akutt angiografi, intraarteriell embolisering og stentbehandling av blødninger 

Definitiv behandling av 

 alle thoraxskader 

 alle bukskader 

 alle hodeskader 

 endelig bruddbehandling med osteosyntese av alle typer 

 plastiskkirurgisk behandling av bløtdelsskader 

 operativ behandling av alle typer spinale skader 

 intensivbehandling inklusive langvarig respiratorbehandling, dialyse, intrakranial trykkmåling 

og avansert sirkulasjonsovervåkning 

Dette krever egne vaktlinjer for thoraxkirurgi, gastrokirurgi, karkirurgi, urologi, ortopedi og 

nevrokirurgi. Traumesentrene skal ha et traumeregister og holde regelmessige komplikasjonsmøter. 

De skal ha en tverrfaglig traumekomité som kvalitetssikrer rutinene. En regional traumekoordinator 

skal lede organiseringen av traumetilbudet og ha et koordinerende ansvar i regionen. Det skal drives 

forskning og regional undervisning innen traumatologi. Akademisk stilling bør være knyttet til 

traumatologien. 

Hovedtrekkene i det regionale traumesystemet i Helse Nord RHF9 
Som hovedregel skal tilskadekomne bringes til nærmeste sykehus som effektivt kan behandle 

pasienten for den mest alvorlige skaden som foreligger eller mistenkes. Alvorlig og/eller hardt skadde 

pasienter skal så vidt mulig sendes direkte og raskest mulig fra skadested til det sykehus som skal 

utføre endelig behandling. Dette betyr at de aller fleste traumepasienter skal behandles i UNN 

Tromsø eller Nordlandssykehuset Bodø. UNN Tromsø er regionalt traumesenter (nivå 3 i 

traumesystemet) og skal ha kompetanse til endelig behandling av alle traumepasienter (unntak for 

landsfunksjoner). Nordlandssykehuset Bodø er traumesykehus nivå 2 og skal kunne sluttbehandle 

traumepasienter som ikke trenger behandling ved regionalt traumesenter.  

Alle sykehus som har kirurgisk akuttberedskap skal ha kapasitet og kompetanse til å yte 

stabiliserende/livreddende behandling når pasienten ikke kan transporteres direkte til sykehus som 

skal utføre endelig behandling. Akuttsykehus skal under normale omstendigheter kunne nås innen to 

timer fra skadetidspunktet. Alle lokalsykehus som i dag har kirurgisk akuttberedskap, skal ha 

kompetanse og ressurser til å ta imot, diagnostisere og eventuelt stabilisere traumepasienter før 

transport til sykehus som kan gi endelig behandling. 

  

                                                           
9Styresak 133-2010 Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – regionalt traumesystem, 

oppfølging av styresak 7-2009, 57-2010 og 65-2010 
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Krav til prosedyrerepertoar ved lokalsykehus som har kirurgisk akuttberedskap  
 Diagnostikk og overvåking som til enhver tid skal være umiddelbart tilgjengelig 

o klinisk biokjemi: Hb, hvite, CK, kreatinin, Na, K, arteriell blodgass, blodtyping/forlik, 

CRP, INR, glukose 

o ultralyd. Radiolog eller kirurg i traumeteamet skal kunne påvise og utelukke vesentlig 

blødning i bukhule, pleura og pericard 

o rtg. thorax i behandlingsrommet 

o gjennomlysning i behandlingsrommet 

o skjelettrøntgen 

o CT 

o mobilt instrument for monitorering av vitale parametre 

 

 Behandlingstiltak som til enhver tid skal være umiddelbart tilgjengelig 

o endotracheal intubasjon 

o kirurgisk luftveg 

o respirator 

o thoraxdrenasje med transportabelt sug 

o intravenøs væsketerapi inkl. koagulasjonsaktivt plasma 

o transfusjon av typelikt og 0 Rh(D)neg erytrocyttkonsentrat, forvarmet 

o blottlegging av vene 

o ekstern fiksasjon av frakturer i bekken og lange rørknokler 

o Damage control laparotomi inkl. pakking, splenectomi, entero- og colostomi, 

midlertidig kontroll på kontaminasjon, midlertidig bukveggslukning 

o fasciotomi 

o amputasjon 

o ekstern oppvarming 

o midlertidig stabilisering av columna og ekstremitetsfrakturer 

 

 Organisering. Ressurser som til enhver tid skal være umiddelbart tilgjengelig 

o spesialisert personell (anestesilege/-sykepleier, kirurg) for utrykning til skadested 

o traumeteam. Stiller i mottak innen 20 min. fra varsling. Sammensetning, minimum: 

Kirurg med gjennomført ATLS-kurs eller tilsvarende, anestesilege, radiograf, to 

sykepleiere, radiolog. Dersom radiolog ikke er tilgjengelig på stedet, forutsettes at 

man umiddelbart kan overføre digitalisert billedmateriale elektronisk til 

traumesenteret og konferere med traumesenterets radiolog 

o ambulanse med kvalifisert følgepersonell for overføring til sykehus på høyere nivå 

 

 Ledelse 

o virksomhetsleder på hvert lokalsykehus utpeker en traumeansvarlig avdeling med 

ansvar for organisering og kvalitetssikring og en traumeansvarlig fagperson og 

stedfortreder, underlagt avdelingsleder ved traumeansvarlige avdeling 

o den enkelte avdelingsleder er ansvarlig for personellets individuelle kvalifikasjoner 

 

 Kompetanseutvikling 

o traumemottak gjennomgås som ledd i internundervisning minst 2 ganger per år 

o traumeteamet øver minst 2 ganger per år 
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o kirurger, anestesileger, operasjons- og anestesisykepleiere undervises teoretisk og 

praktisk i nødkirurgiske prosedyrer/damage control minst en gang per år 

 

 Retningslinjer. På hvert sykehus utarbeides skriftlig manual med beskrivelse av følgende 

momenter, inkl. hvem som på hvert punkt er ansvarlig: 

o funksjonen til traumeansvarlig avdeling og fagperson 

o kriterier for mobilisering av traumeteamet 

o traumeteamets sammensetning, ansvarsforhold, oppgavefordeling og kompetanse 

o dokumentasjon av kliniske data 

o føring av traumeregister og rapportering av registerdata 

o kriterier for overføring til sykehus på høyere nivå 

o kompetanseutvikling 

o hypotermiprofylakse 

o billeddiagnostikk. Retningslinjer utarbeides i samråd med Radiologisk avdeling ved 

traumesenteret 

o samhandling med traumesenteret 

o rekvirering av blodprøver og billeddiagnostikk for pasient med ukjent identitet 

o mottak av flere alvorlig skadde samtidig 

 

 Innpassing i regionalt traumesystem Helse Nord 

o lokalt traumeregister 

o årlig rapportering til Helse Nords traumekoordinator i elektronisk, avidentifisert form 

o sykehuset bidrar til prehospital kompetanseutvikling rettet mot ambulansepersonell 
og primærleger 
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Kommunikasjonsprotokoll Helse Nord RHF10 

 

                                                           
10 Fra regional traumekoordinator T. Lillegård 11.10.2016 
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Traumesystemet ved UNN HF 
Traumesystemet ved UNN HF er et beslutningssystem og samhandlingsmønster og representerer en 

matriseorganisering basert på Akuttmedisinsk klinikk, Barne- og ungdomsklinikken, Diagnostisk 

klinikk, Hjerte- og lungeklinikken, Kirurgi, kreft og kvinnehelse-klinikken, Nevro-, ortopedi- og 

rehabiliteringsklinikken og Operasjons- og intensivklinikken. 

Ansvaret for traumeorganiseringen ved det regionale traumesenteret UNN Tromsø er tillagt Hjerte-, 

lunge- og karkirurgisk avdeling i Hjerte- og lungeklinikken. Prinsipielle avgjørelser tas av 

Traumekomiteen UNN Tromsø, som rapporterer til foretaksledelsen. Ansvaret for 

traumeorganiseringen ved UNN Narvik er lagt til Operasjons- og intensivklinikken, og til Kirurgi, kreft 

og kvinnehelse-klinikken ved UNN Harstad. 

UNN har organisert traumesystemet slik at forløpet for hardt skadde i størst mulig grad sammenfaller 

med andre akuttkirurgiske pasientforløp. Bare det første døgnet følger pasienten et traumespesifikt 

forløp. Et tverrfaglig traumeteam mottar pasienter som er eller kan være alvorlig skadet, ivaretar 

diagnostikk og umiddelbar stabilisering og overfører pasienten til en kirurgisk moderavdeling som har 

ansvaret i det videre forløp, inkludert koordinering av tverrfaglig innsats. 

Individuell kompetanse som teoretiske og tekniske ferdigheter, kjennskap til organisasjonens rutiner 

og generell erfaringslæring er et linjelederansvar. Ansvarsforhold, funksjonsfordeling, 

kompetansekrav, øvingsprogram, system for erfaringslæring og terapianbefalinger er beskrevet i vårt 

prosedyreverk (PR13206 Traumemottak ved UNN- organisering, ansvar, oppgavefordeling og øvrige 

dokumenter i DS0310 Traumemanual UNN HF). 

Traumeorganisering ved UNN Narvik 
Operasjons- og intensivklinikken har det stedlige ansvar for traumeorganiseringen ved UNN Narvik. 

Sykehuset har et traumeutvalg som består av kirurg, anestesilege, operasjons-, anestesi- og 

intensivsykepleier, radiograf og bioingeniør. Traumeutvalgets leder er medlem av Traumekomiteen 

UNN Tromsø. 

UNN Narvik har traumeteam som mobiliseres etter fastlagte kriterier og består av kirurgisk bakvakt 

som leder, anestesilege, lege i spesialisering i generell kirurgi, anestesi-, operasjons-, mottaks- og 

intensivsykepleier, bioingeniør, radiograf og turnuslege. 

Sykehuset har ved ordinær drift kapasitet til respiratorbehandling av to intuberte pasienter. Man har 

siden 2008 praktisert kriteriebasert prehospital utrykning med anestesilege til skadested. UNN Narvik 

har drevet lokalt traumeregister siden januar 2008, har traumeansvarlig lege, traumekoordinator i 

deltidsfunksjon og fire KITS11- instruktører. Sykehuset benytter et begrenset antall 

anestesilegevikarer som er godt kjent lokalt og som alle har ATLS-kurs. 

Team-medlemmenes kompetanse 
Teamleder: Spesialist i generell kirurgi. 4 av 4 har gjennomgått opplæring i E-FAST12 og utfører dette, 

har ATLS-kurs og kurs i hemostatisk nødkirurgi og/eller DSTC13 og/eller krigskirurgi. 

Anestesilege: Spesialist i anestesiologi. 3 av 3 fast ansatte har gjennomgått opplæring i E-FAST og 

utfører dette, alle har ATLS-kurs og kurs i hemostatisk nødkirurgi og/eller DSTC. 

                                                           
11 Kurs i traumesykepleie 
12 Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma 
13 Definitive Surgical Trauma Care 
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Sykepleier, radiograf og bioingeniør: 11 av 12 operasjonssykepleiere, 9 av 9 anestesisykepleiere, 22 

av 28 sykepleiere tilknyttet intensivenheten, 14 av 22 sykepleiere i akuttmottaket og 4 av 12 

radiografer har gjennomgått KITS-kurs.  

3 traumeteamtreninger er gjennomført i 201614. 

Diagnostisk repertoar 
Teamet har døgnkontinuerlig tilgang på standard biokjemisk diagnostikk15 og bildediagnostikk i form 

av ultralydundersøkelse, rtg. thorax, skjelettrøntgen og CT. Undersøkelsene vurderes av lokal kirurg 

og av radiolog. UNN Narvik har ikke radiolog i vakt. På vakttid vurderes rtg. og CT av radiolog ved 

UNN Tromsø som mottar bildene umiddelbart etter gjennomført undersøkelse. 

Transfusjonstjeneste 
Tilgjengelige blodkomponenter: 

 erytrocyttkonsentrat: 24-26 enheter O+, 10-12 enheter O-, 18-22 enheter A+, 4-6 enheter A- 

 fibrinogen 5 x 1 g 

 koagulasjonsaktivt plasma (FFP Octaplas) type A og AB, hhv. 20 – 40 og 30 – 40 enheter 

Trombocyttkonsentrat er ikke umiddelbart tilgjengelig, men må transporteres fra UNN Tromsø. 

Transporttiden med helikopter eller ambulansefly er inntil 3 timer, med bil inntil 6 timer. 

Kvalitativ vurdering av traumesystemet ved UNN Narvik 

Samsvar med nasjonal traumeplan6 
I henhold til metodikken presentert i Implementation of a trauma system in Norway: a national 

survey1 er følgende krav oppfylt: Etablering av kontinuerlig tilgjengelig traumeteam, kriterier for 

teamaktivering, akuttrom og operasjonsstue tilgjengelig og rtg. thorax klart til tolkning innen 15 min., 

regelmessig teamtrening, skriftlig traumeprotokoll som beskriver håndtering av større traumer, 

sjekkliste for veiledning og dokumentasjon i akuttmottaket, overføringskriterier, lokalt 

traumeregister, teamleder gjennomført ATLS-kurs, teamleder gjennomført DSTC/kurs i hemostatisk 

nødkirurgi, anestesilege gjennomgått ATLS og minst en sykepleier i teamet gjennomgått traumekurs. 

Overføringskriteriene er felles for hele Helse Nord RHF. Protokoll som beskriver håndtering av større 

traumer er tilgjengelig i form av traumesenterets dokumentsamling.  

Blant kriteriene beskrevet i Dehli et al er to ikke oppfylt fullt ut. Multidisiplinære traumemøter 

avholdes ikke med en dokumenterbar systematikk, men ad hoc. Traumeteamaktivering innen 15 min. 

er ikke skriftliggjort i prosedyreverket, men i praksis er teamet alltid på plass innen maksimalt 20 

min16.  

Samsvar med regional traumeplan9 
Vurderingen er basert på regional traumekoordinators evaluering av de nord-norske sykehusene 1. 

halvår 201517. UNN Narvik oppfyller for alle praktiske formål de formelle krav til prosedyrerepertoar 

som gjelder for lokalsykehus som har kirurgisk akuttberedskap. Traumekoordinator bemerket at man 

                                                           
14 Regional traumekoordinator T. Lillegård, personlig meddelelse 
15Hb, leukocytter, trombocytter, PT-INR, CRP, Na, K, kreatinin, estimert GFR, glukose, ALAT, ALP, GT, CK, ASAT, 

blodtype, antistoffscreening 

16 D. Nystad, personlig meddelelse 
17 T. Lillegård, e-post av 10.11.2016 
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ikke rutinemessig gjennomgår traumemottak to ganger per år som ledd i internundervisning, at UNN 

Narvik i likhet med de fleste sykehus i Helse Nord mangler en kompetanseutviklingsplan innen 

traumatologi samt at 20 minutters innstillingstid for traumeteamet i praksis oppfylles, men ikke er 

nedfelt i sykehusets rutiner. 

Konklusjon 
Med forbehold om at metoden evaluerer formaliserte krav, ikke reell kompetanse, oppfyller UNN 

Narvik med de nevnte få unntak de krav som gjelder for akuttsykehus i henhold til nasjonal 

traumeplan og for sykehus med kirurgisk akuttberedskap i Helse Nords traumesystem. 

Gjeldende traumeprosedyrer ved UNN Narvik18 

 

Mottak av alvorlig skadd pasient ved UNN Narvik 
Mobilisering av traumeteam, organisering og oppgavefordeling.  

Traumeteamet 

Består av kirurgisk bakvakt(teamleder)anestesilege i vakt, kirurgisk turnuslege og kirurgisk ass.lege, 

Anestesisykepleier, sykepleier intensiv, sykepleier FAM, to operasjonssykepleiere, radiograf og klinisk 

kjemisk bioingeniør.  

 

Mobilisering av traumeteam    

Forvarsling: Straks AMK mottar melding om pasient som oppfattes å ha vært utsatt for et alvorlig 

traume og der minst et av alarmkriteriene er oppfylt varsler AMK FAM Narvik som sender ut 

gruppeoppkall til traumeteamets medlemmer. ”TRA.VARSEL”  

Ordinært arbeid fortsetter til teamet mottar innkalling.  

Innkalling: Traumeteamet innkalles ved at FAM utløser gruppeoppkall ”TRAUME” fortrinnsvis 10 min 

før pasientens forventede ankomst. Team-medlemmene begir seg til akuttrom FAM umiddelbart.  

 

Kriterier for mobilisering av traumeteam  

Traumeteamet mobiliseres når pasienten oppfattes å ha vært utsatt for alvorlig traume og minst ett 

av nedenstående kriterier er oppfylt:  

                                                           
18 Fra dokumentsamlingen Traume UNN Narvik (DS7819) 
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Vitale funksjoner  

1. Luftveisobstruksjon, stridor  

2. Tachypnoe (voksne: respirasjonsfrekvens ≥ 30) Respirasjonsfrekvens <10  

3. Pulsfrekvens > 130 (voksne)  

4. Systolisk BT < 90 mmHg  

5. Redusert bevissthet (GCS< 13) i mer enn 5 minutter  

 

Skadeomfang  

6. Ustabil thorax (flail chest)  

7. Bekkenfraktur. To frakturer i lange rørknokler (crusfraktur teller som lang rørknokkel)  

8. Traumatisk amputasjon eller knusningsskade ovenfor handledd/ankel  

9. Skade i to kroppsavsnitt (hode/ hals/ bryst/ abdomen/ bekken/ rygg/ femur)  

10. Lammelser etter skade  

11. Penetrerende skade i hode/hals/bryst/ abdomen/bekken/lyske/rygg/ekstremiteter proksimalt for 

albue og kne  

12. 2. eller 3.grads forbrenning > 15 % av kroppsoverflate (barn >10 %)  

13. Brannskade med inhalasjonsskade  

 

 

Skademekanisme  

15. Kastet ut av kjøretøy  

16. Andre i samme kjøretøy drept  

17. Henging, kveling  

18. Syklist eller fotgjenger påkjørt av motorkjøretøy  

19. Fall > 5 m  

20. Ulykker forårsaket av jord- eller snøskred  

Når skadestedet er < 15 min. transporttid fra sykehuset og informasjonstilgangen er begrenset, kan 

traumeteamet mobiliseres basert på en antagelse om at kriteriene er oppfylt.  

 

Traumekort 
Traumekortene beskriver oppgavene til det enkelte medlem av traumeteamet. 
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Traumemottak UNN Narvik organisering 
1. Traumemottak; ansvarlig avdeling og fagperson 

Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling, Hjerte- og lungeklinikken, har ansvaret for 

traumeorganiseringen ved UNN. Dette utøves i stor grad gjennom Traumekomiteen ved UNN 

Tromsø. Hjerte- og lungeklinikken har imidlertid ingen egen aktivitet ved UNN Harstad og UNN 

Narvik, og traumearbeidet der er organisert av lokale traumeutvalg ledet av overleger ved hhv. 

Kirurgi, kreft og kvinnehelse-klinikken og Operasjons- og intensivklinikken. 

Operasjons- og intensivklinikken har det stedlige ansvar for traumeorganiseringen ved UNN Narvik. 

Dette i tråd med beslutning i Direktørens ledergruppe 22.01.2013.  

Beslutning Sak 19/13:  

Direktørens ledergruppe tillegger det stedlige ansvar for traumeorganiseringen ved UNN Harstad og 

UNN Narvik hhv Kreft-, kirurgi og kvinnehelseklinikken og Operasjons- og intensivklinikken, så lenge 

Hjerte- og lungeklinikken fortsatt har det overordnede ansvaret for traumatologifunksjonene ved 

UNN.  

Anestesi- og operasjonsavdelingen Narvik har administrativ og organisatorisk ansvar for 

traumemottaket og tilser at UNN Narvik oppfyller gjeldende krav til traumesykehus.  

Kirurgisk avdeling Narvik er moderavdeling for pasienten og ansvarlig for at den enkelte kirurg 

oppfyller kompetansekrav fastsatt av Helse-Nord.  

Respektive seksjons-/avdelings-ledere er ansvarlig for at personale innehar nødvendig kompetanse 

og at krav til kompetanseutvikling oppfylles. Jmf. Vedtak i Helse Nords styresak 133/2010.  

Leder for traumeutvalget ved UNN Narvik (anestesilege David Nystad) er pr i dag traumeansvarlig 

fagperson, stedfortreder er kirurg Anne Marthe Foshaug-Jenssen. Traumeansvarlig fagperson har 

ansvar for organisering av traumeøvelser og møter i traumeutvalg.  

 

2. Kriterier for mobilisering av traumeteamet 

Viser til gjeldende prosedyre; Mottak av alvorlig skadd pasient ved UNN Narvik  

 

3. Traumeteamets sammensetning 

Viser til gjeldende prosedyre: Mottak av alvorlig skadd pasient ved UNN Narvik  

 

4. Dokumentasjon av kliniske data 

 Prehospitalnotat dikteres av evt. ledsagende lege  

 Innkomstjournal dikteres av primærvakt ved den avdeling pasienten legges inn  

 Traumeleder dikterer oppsummerende journalnotat og har ansvar for at 

traumeregistreringsskjemaet er komplett utfylt  

 Andre involverte leger dokumenterer egne observasjoner, undersøkelser og tiltak  

 Anestesisykepleier fører traumeregistreringsskjema  
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 Sykepleier fra Akuttmottak dokumenterer egne tiltak  

 AMK-sykepleier loggfører prehospital informasjon inkl. anvendt(e) alarmkriterium(er)  

 

5. Føring av traumeregister og rapportering av registerdata  

Traumesykepleier i akuttmottaket registrerer data i traumeregister samt rapporterer registerdata.  

 

6. Kriterier for overføring til sykehus på høyere nivå 

Traumeleder ved UNN Narvik konferer via AMK med traumeleder UNN Tromsø og enes om pasienter 

med alvorlig skade skal overføres til sykehus på høyere nivå etter evt. nødvendige initiale 

stabiliserende tiltak.  

Felles kriterier for overføring av pasienten i Helse-Nord er gjeldende.  

 

7. Kompetanseutvikling 

Respektiv seksjonsleder er ansvarlig for personellets individuelle kvalifikasjoner.  

 

8. Rekvirering av blodprøver for pasient med ukjent identitet 

Pasient merkes med en ”ukjent unik ID” og laboratoriet har rutiner for håndtering av dette. Når kjent 

ID foreligger vil ”ukjent unik ID” slått sammen med kjent ID (gjøres i DIPS) og involverte avdelinger 

(lab og rtg.) informert.  

 

9. Billeddiagnostikk for pasient med ukjent identitet 

Pasient merkes med en ”ukjent unik ID” og laboratoriet har rutiner for håndtering av dette. Når kjent 

ID foreligger vil ”ukjent unik ID” slått sammen med kjent ID (gjøres i DIPS) og involverte avdelinger 

(lab og rtg.) informert.  
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Traumemanual UNN HF (DS0310) 

 

 

Omfanget av alvorlige traumer akutt innlagt ved UNN Narvik 
Tabellen viser anatomisk skadegrad (ISS), dominerende skade(r) og evt. kirurgiske inngrep for 

pasienter inkludert i traumeregisteret19 ved UNN Narvik 1.6.2015-1.6.2016, èn pasient per rad, 

ordnet etter synkende skadeomfang. Den aktuelle 12-månedersperioden er valgt fordi den 

representerer vår nyligste erfaring, våre registre er komplette for denne perioden, og et 1-

årsmateriale svarer til en oversiktlig datamengde. 

ISS Dominerende skade(r) Viktigste kirurgiske 
inngrep ved UNN 
Narvik 

Overført 
traumesenter 

Viktigste 
kirurgiske 
inngrep ved 
traumesenter 

27 Fraktur sternum, costae, ansikt, 
columna, hemothorax 

Thoraxdrenasje20 X  

                                                           
19 Inklusjonskriterier for traumeregistrene ved UNN HF er som i nasjonalt traumeregister versjon 1.5 
(17.6.2016) og omfatter i korte trekk traumepasienter som mottas etter traumealarm og/eller har 
penetrerende skader proximalt for albue/kne og/eller New Injury Severity Score > 12 og/eller hodeskade med 
Abbreviated Injury Scale > 3. 
20 Registeret viser ikke om dette ble utført ved UNN Narvik eller UNN Tromsø 
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24 Subaraknoidalblødning, 
scapula- og costafrakturer, 
ustabil thorax, 
hemo/pneumothorax, 
lungekontusjon 

   

20 Hemothorax, scapula- og 
costafrakturer 

Thoraxdrenasje   

20 Kraniebrudd, clavikulafraktur  x  

17 Hjerneblødning, 
subaraknoidalblødning 

    x21 Intrakranielt dren 
og 
trykkmonitorering 

16 Leverskade  x  

13 Costafrakturer, 
hemo/pneumothorax, lumbal 
fraktur 

   

11 Costafrakturer, pneumothorax, 
lungekontusjon 

   

10 Femur- og radiusfraktur Osteosyntese, 
margnagling 

  

10 Hemothorax, lungekontusjon, 
costafrakturer 

   

9 Lumbal fraktur  x Osteosyntese 

9 Lumbal fraktur  x Laminectomi, 
bakre fiksasjon 

9 Multiple frakturer22    

9 Kraniebrudd    

9 Kraniebrudd, 
subaraknoidalblødning, 
intracerebral blødning 

   

9 Costafrakturer, pneumothorax    

9 Skallebasisfraktur, 
subaraknoidalblødning 

   

9 Femur- og humerusfraktur Totalprotese   

9 Lungekontusjon, costafrakturer    

6 Hjernerystelse, bløtdelsskader    

5 Clavikulafraktur    

3 Hjernerystelse, bløtdelsskader    

1 Forstuvning finger    

1 Muskelrift Sutur av muskel og 
hud 

  

1 Hjernerystelse    

1 Kuttskade    

1 Kuttskade    

1 Hjernerystelse    

1 Kontusjon/hematom    

1 Hematom    

1 Håndleddsdistorsjon    

1 Sår- og bløtdelsskader    

                                                           
21 Behandlet på St. Olavs hospital, deretter UNN Tromsø 
22 Døde i påvente av operasjon 
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1 Kontusjon thorax    

1 Muskelforstrekning    

1 Hjernerystelse    

1 Kontusjon/hematom    

1 Kontusjon/hematom    

1 Sårskade    

0 Uskadd    

0 Uskadd    

0 Uskadd    

0 Uskadd    

0 Uskadd    

 

I perioden 1.1.2015-1.6.2016 er det registrert 10 pasienter som er overført til UNN Tromsø og 1 via 

St.Olavs Hospital til UNN Tromsø. Ingen av pasientene registrert i denne perioden ble overført til 

UNN Harstad. 

Traumepasienter overført fra UNN Harstad til UNN Tromsø 
Anatomisk skadegrad (ISS), dominerende skade(r) og evt. større kirurgiske inngrep for pasienter 

inkludert i traumeregisteret ved UNN Tromsø og som ble overført fra UNN Harstad til 

traumesenteret 1.10.2012-1.4.2016, èn pasient per rad, ordnet etter synkende skadeomfang: 

ISS Dominerende skade(r) Viktigste kirurgiske inngrep 

43 Subduralblødning, lungekontusjon, multiple 
frakturer 

Osteosynteser 

43 Lungekontusjon, spinal skade, frakturer  Kranieplastikk, duraplastikk, tracheostomi, 
osteosyntese, spinal dekompresjon 

26 Kraniebrudd, epiduralt hematom Craniotomi 

26 Subdural og subaraknoidal blødning Craniotomi 

25 Subduralt hematom  

17 Intrakranielt hematom, spinale frakturer Osteosyntese 

14 Skallebasisfraktur, maxillefraktur  

14 Columnaskade Osteosyntese 

14 Columnaskade  

13 Costa- og scapulafraktur Osteosyntese 

9 Lever- og ventrikkel-laserasjon Laparotomi og rekonstruksjon 

9 Åpen tibiafraktur, seneskade Osteosyntese 

9 Columnaskade Osteosyntese 

9 Crusfraktur Osteosyntese 

5 Pancreasskade, subaraknoidalblødning Laparotomi og drenasje 

4 Hjernerystelse  
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Traumepasienter overført fra UNN Narvik til UNN Tromsø23 
Anatomisk skadegrad (ISS), dominerende skade(r) og evt. større kirurgiske inngrep for pasienter 

inkludert i traumeregisteret ved UNN Tromsø og som ble overført fra UNN Narvik til traumesenteret 

1.10.2012-1.4.2016, èn pasient per rad, ordnet etter synkende skadeomfang: 

ISS Dominerende skade(r) Viktigste kirurgiske inngrep 

25 Subduralt hematom, subaraknoidalblødning Craniotomi 

22 Ustabil thorax, multiple frakturer, hematothorax Thoraxdrenasje, osteosynteser 

18 Kraniefraktur, subduralt hematom  

18 Densfraktur o.a. columnaskader, costafrakturer, 
lungekontusjon 

Spondylodese 

17 Skallebasisfraktur, intracerebellar blødning, subaraknoidal 
blødning 

 

17 Subduralt hematom, ansiktsfraktur Osteosyntese 

17 Ustabil thorax, multiple frakturer, pneumothorax Osteosyntese 

16 Leverlaserasjon   

13 Multiple frakturer      Osteosyntese 

13 Kraniebrudd, subaraknoidalblødning, hjerneskade Craniotomi 

10 Skallebasisfraktur, hjernekontusjon, intrakranielle 
blødninger 

 

10 Skallebasisfraktur, subaraknoidalblødning, 
hjernekontusjon, subduralt hematom 

Hemicraniectomi 

9 Femurfraktur Reponering og strekk 

9 Columna- og ankelfrakturer Osteosyntese thorakalcolumna 
og ankel 

9 Femur- og fibulafraktur Margnagling m.v. 

8 Kranie- og clavikulafrakturer  

1 Skrubbsår  

1 Bløtdelsskade  

 

  

                                                           
23 Avsnittet er basert på traumeregisteret ved UNN Tromsø, hvor 18 pasienter er registrert overført. I registeret 
ved UNN Narvik er 24 slike pasienter registrert. Diskrepansen skyldes 6 pasienter overført UNN Tromsø uten å 
oppfylle kriteriene for registrering der (NISS < 12, ikke traumemottak ved traumesenteret). 
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Veitrafikkulykker24 
De enkelte kommuner antas å ha utført risikoanalyser som belyser ulykkesbelastning og 

beredskapsbehov. 

Skadesteder i nordre Nordland og Troms25 

 

2008-2013 

 

 

  

                                                           
24 http://www.ssb.no/vtu/, 

http://www.vegvesen.no/fag/Fokusomrader/Trafikksikkerhet/Ulykkesdata 

25 Statens vegvesen 

http://www.ssb.no/vtu/
http://www.vegvesen.no/fag/Fokusomrader/Trafikksikkerhet/Ulykkesdata
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Fylkesvis fordeling av omkomne i veitrafikkulykker 
 

Gjennomsnittlig antall per år26 

 

 

  

                                                           
26 Veitrafikkulykker. Statistisk sentralbyrå 
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Drepte i vegtrafikken. Vegvesenets årsrapport 2015 

 

 

Trafikkulykker i Midtre Hålogaland politidistrikt 
Personer drept (D) eller skadd (H=hardt, L=lettere) i tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt, som 

omfattet Nordland nord for Bodø og søndre deler av Troms27 

2011 2012 2013 2014 2015 

D H L D H L D H L D H L D H L 
8 19 167 8 13 136 4 19 78 4 14 123 6 19 82 

 

  

                                                           
27 Statistisk sentralbyrå 
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Trafikkulykker med personskade i Nordland fylke og i Narvik kommune 
Personskadeulykker i trafikken meldt politiet i perioden 2011-201528 

n Nordland Narvik 

Ulykker 1073 93 

Drepte/skadde29 1463 134 

Drepte 49 3 

Meget alvorlig skadde 12 1 

Alvorlig skadde 132 11 

Lettere skadde 1270 119 

 

Ulykkesfrekvensen i Narvik er 4,9/1000 innb. Dette er noe høyere enn Nordland fylke som helhet 

(4,4/1000 innb.). Det samme gjelder kategorien drepte/skadde (Narvik 7,1/1000 innb., Nordland 

6,0/1000 innb.).  

Stabiliseringskompetanse 
Med stabiliseringskompetanse forstår vi i denne sammenheng det sett av individuelle og kollektive 

ferdigheter som et akuttsykehus til enhver tid umiddelbart må kunne mobilisere for å ivareta alvorlig 

tilskadekomne i akuttfasen slik at risikoen for død eller funksjonstap minimaliseres. 

Stabiliseringskompetanse omfatter de tiltak som er nødvendige for å sikre luftveger og åndedrett, 

optimalisere blodsirkulasjonen, forebygge eller korrigere nedkjøling, lindre smerter og mekanisk 

stabilisere skjelettskader slik at forverring og sekundære skader unngås, med siktemål å sette 

pasienten i stand til å gjennomgå definitiv kirurgisk behandling og/eller transport til høyere 

behandlingsnivå. 

En forutsetning for stabiliseringskompetanse er vurderingskompetanse. Med vurderingskompetanse 

forstår vi i denne sammenheng den samlede kompetanse som vaktteamet ved et akuttsykehus må ha 

tilgjengelig for å sikre forsvarlig mottak av potensielt alvorlig tilskadekomne. Vurderingskompetansen 

består i at vaktteamet - på bakgrunn av sykehistorie og klinisk undersøkelse supplert med standard 

biokjemiske analyser, bildediagnostikk og eventuelt telefon- eller sanntids videokonferanse med 

regionens traumesenter- kan1) diagnostisere alle skader som truer funksjon og overlevelse og 2) 

karakterisere pasientens fysiologiske tilstand, og på dette grunnlag ta kvalifiserte beslutninger om 

hvilke stabiliserende behandlingstiltak som eventuelt er påkrevd, hvilket behandlingsnivå som er 

optimalt, og grad av hast for iverksetting av ulike behandlingstiltak og eventuell videre transport til 

traumesenter. 

 

                                                           
28 Trond Harborg, Statens vegvesen Region nord, personlig meddelelse 
29 Som drepte regnes alle som dør innen 30 dager etter ulykkesdato av skader påført i ulykken. Meget alvorlig 

skadde er personer med skader av en slik art at personens liv en tid er truet eller har skader som fører til varig 

og alvorlig mén. Alvorlig skadde regnes personer med større, men ikke livstruende skader. Lettere skadde er 

personer med mindre brudd, skrammer osv. som ikke trenger sykehusinnlegging  

(http://www.vegvesen.no/fag/Fokusomrader/Trafikksikkerhet/Ulykkesdata/om-ulykkesstatistikk) 

http://www.vegvesen.no/fag/Fokusomrader/Trafikksikkerhet/Ulykkesdata/om-ulykkesstatistikk

